
O poeto dos qngfstios ea-.
, lem "espelho dos diss" tfzln

Antes de me debrugar sobro
a poesia de Armandg Artur, te=
liamos que chegar a um acordo:

onde com ele me possa confron-
tar. Ele que parec€ temer o av€n:
[ura, como (uma ave imaginil=
ria do instante onde tudo reco-
Inegar, incapaz de abandonar a
forge das palavras e caminhar

s6, de fruir os pecados do des-
tino sem <agredir o sil€ncio com
estas palavras aqui incendia-
das>, incapaz de avangar s€m'medo, 

de qvoltar aos trilhos apa-
gadou e <is fontes incendiadau.

Teriamos que encontrar um lu-
gar sJmum entre tudo o que o
poeta quis inventar, erf,re todos
os sonhos do <ama$^dl, seu
( p r a g m a t i s m o  e x i s t e n c i a l l ,

nunca realizados. Teriamo$ em
suma, que encontrar aquela an-
g fs t ia  obsess iva  que,  sem
ser minha, descubro nas en-
trelinhas de um velho poema
que em tempos,.lhe dediquei di-
zendo: <Os poetas vagueiam e
procura da palavra m6gica/ que
grre o mundo d vontade do seu
mestre>.

Armando Artur sabe que essa
magra n6o vir6. Exercita ent6o a
angtistia como se descobrisse nas
rharavilhas do fazer poetico a
emogSo de estar consigo, so, mas
completamente presente e crente.

<J6 n6o me reconhego/ no es-
pelho dos dias> (p.26). Assim

o poeta se ausenta do presente,
{sempre mm a mesma ideia
obsessiva: Futuro! - essa doce
pdtria por libertan (P. 32). E os
versos rolam na maneira simples
de quem est6 na raiz de qual.
quer pressentimento:

(Ah, se eu pudesse ser
de todos os tempos e todos

os espagos

And.

no rosto negro dos dias
. . .(p.zz>.

E, como s,e houvesse uma ma-
neira simultaneamente cruel e
mansa de desfolhar angristias e
retratar os dias.

O poeta cr€ montar uma pai-
sagem que se refracta ao mundo
pelo clario das palavras. Move,
entretanto, o "oen6rio COmo*se
esse <6cranr nada tivesse a ver
com a naturalidade das coisiS;

qFoi entio que descobri I na
mudez das pedras mortas/ a

forma mais ignea de olhar as
coisas i minha volta>.

(O sonho, esse discipulo da
noite dissipada>, nasc€ da ur-

g€ncia de inventar qualquer coisa
de harmonioso, de cultivar o fu-
turo no , orvalho das palavras.

Eis, entio, caro leitor, o labor
sincero, que o tempo certamcnte

se encarregarA de apurar, a en-
cimar esta obra de <sal> e qndc-
tan.

Hoje 6 como se re€contrasse
Armando Artur em tudo e nada
porque, afinal de contas, a vida
reservou-nos o destino de carPir

a mesma ang0stia de ser cnin'
gudmD, um pouco i maneira de
cada um.

HtrLDER MUTEIA ,

de todas as criaturas e todas
as emog6es

ou se pudesse ser simples-
mente

uma gota de luz irribada


